Bestyrelsesmøde Østmøn Lokalråd
torsdag den 17/8 2017 kl.19.30 i Østerpol.
Deltagere: Claus, Torben, Jette, Stig, Jørn, Ole, Jan og Lars.
Afbud. Jens S, Jens H.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 9/5.
Referatet blev godkendt.
3. Foreningens dag forslag 12. okt. i Stalden Magleby. v/ Jan.
Der indkaldes til et møde, hvor foreningerne i vores lokalråds område bliver indkaldt
til et møde, hvor vi kan tale om vi har hvordan vi kan hjælpe og støtte hinanden.
Listen med foreninger blev gennemgået og tilrettet.
Mødet foreslås afholdt d. 12/10 i stalden Magleby kl. 18.00
4. Fartdæmpning i Magleby, modtaget klage.
Der er nu kommet hastighedsbegrænsning på 60 km, før byskiltene ved Magleby og
byskiltet mod vest er flyttet op til byen.
Efter fartdæmpningen er blevet gennemført er der kommet en klage, over at byskiltet
er blevet flyttet, så en beboer ikke føler at han tilhører Magleby mere.
Der bliver sat et blåt skilt med navnet Magleby, ved det første 60 km skilt, inden man
når Magleby fra vest.
5. Kirkestien i Magleby v/Lars
Der er de senere år blevet rettet flere henvendelser til kommunen om den manglende
vedligeholdelse af kirkestien, men der har ikke været nogen reaktion fra kommunen.
Vi vil nu på lokalrådets vegne rette henvendelse til kommunen.
6. Nyt internet v/Lars.
Fiberpuljen fra SEAS/NVE gjorde at vi fik ca. 120 husstande mere med.
Desværre kom projekterne Nørreby - ÅLebækstrandvej ikke med i denne omgang.
Der er kommet et tilbud om internet via satellit fra Landnet, men det er der ingen
interesse for.
7. Ny Lokalplan Hunosøgård, se udsendt mail.
Der er lavet en ny lokalplan vedr. Hunosøgård.
Planen kan læses her:
http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3790794&plantype=20&status
=F
Vi syntes det er en god lokalplan, og der laves et hørings svar.
Vordingborg Kommune har i 2015 vedtaget kommuneplanstrategi 2015, som skal
danne grundlag for revision af kommuneplanen vedrørende sommerhus områderne,
da det vedrører sommerhusområdet ved Råbylille Strand forespørger vi
grundejerforeningerne om deres syn på planen.
Planen kan læses her:

http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3790849&plantype=70&status
=F
Der er kommet et høringsbrev angående Vordingborg kommune nye
parkeringsbekendtgørelse, om parkering på cykelstier, fortove og gangstier, så de nu
er de samme som vores nabokommuner.
Vi tager bekendtgørelsen til efterretning.
8. Hjemmesiden og kontaktinfo, se udsendt mail v/ Jens S.
Punktet blev udsat til næste møde, da Jens S havde meldt afbud.
Lars undersøger muligheder for en ny hjemmeside.
9. Energistyrelsens orienteringsmøde den 31. august.
Vi er medarrangør af mødet.
10. Generalforsamling den 26. okt.
Lokalrådet afholder generalforsamling d. 26/10 kl. 19.00 i Borre Forsamlingshus.
Generalforsamlingens dagsorden og forløb tilrettelæggelse ved mødet den 2/10 2017.
11. Orientering om situationen i Klintholm Havn.
Torben orienterede om situationen ved Klintholm Havn efter at
havneadministrationen har lavet en ny organisation, hvor dehar fjernet den faste
havnefoged fra havnen. Samtidig opsatte man bomme på slæbestederne. Disse bomme
virker stadig ikke optimalt..
Hen over sommeren har vi været i løbende kontakt med havnechefen og Jan Michelsen
uden at det de lovede os, er sket. Vi har ved hjælp af medlemmer at teknik og
miljøudvalget og pressen fået en dialog omkring problemerne ved havnen.
Det varmevand i et af baderummene gik her i højsæsonen og er d.d. endnu ikke i orden.
På sidste udvalgsmøde blev det besluttet at alle havne skulle have deres egen
havnefoged.
Havnechef Anders Arfelt har opsagt sin stilling med virkning fra d. 11/8 2017
Status om bommene og det defekte baderum tydeliggør, at det er meget vigtigt at det
personale der passer havnen, kan og vil tage et ansvar.
12. Tilpasning af udviklingsplan v/ Jan.
Udviklingsplanen skal tilpasses her i efteråret så den kan fremlægges ved næste
dialogmøde.
Der skal være så mange muligheder som muligt, vi suger når vi afholder mødet med
foreningerne.
13. Hvad kan vi gøre ved mekanikerværkstedet og andre huse?
Nedrivningen af Klintevej 342 begynder 28/ 8. forvaltningen har ansat en ny
nedarbejder så der skulle mere tid til nye opgaver, vi har stadig det gamle
mekanikerværksted.
Ejerne af Elmelundevej 2 har henvendt sig om evt. nedrivning.
Forvaltningen venter på Elmelunde Bylaug for en plan over grunden nr.10.
Ole skriver om de gamle skrotbiler, der står rundt omkring.

14. Meddelelser:
Landsbyforum inviterer til fællesvalgmøde d. 14/11 kl 18.00 i Ørslev Forsamlingshus.
Jan formulerer en skrivelse til de forskellige politiske partier.
Der er indkøbt en plæneklipper til hundeskoven.
Hunde skoven og Østerpol drives sammen.
Jan er blevet kasserer for Mødestedet Østerpol.
15. Næste møde.
D. 2/10 2017 kl 19.00 i Østerpol.
16. Evt.
Intet.
Referat Lars

